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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності «Маркетинг»
Повна назва вищого
навчального
закладу та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва
освітньопрофесійної
програми
Тип диплому та
обсяг освітньопрофесійної
програми
Наявність
акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньопрофесійної
програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньопрофесійної
програми

1 – Загальна характеристика
Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя, кафедра промислового маркетингу

Магістр
Магістр маркетингу
Освітньо-професійна програма «Маркетинг» другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та
адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг»
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1
рік 4 місяці
Акредитовано Міністерством освіти і науки України, сертифікат НД
№ 2087419, діє до 1 липня 2022 р.
НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень вищої освіти
Наявність ступеня бакалавра
Українська
01 вересня 2021 р. – 31 грудня 2022 р.

http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/faculties
http://kaf-pm.tntu.edu.ua

2 – Мета освітньо-професійної програми
Мета освітньо-професійної програми відповідає Стратегії та Концепції
розвитку
університету до 2025 року. Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку
висококваліфікованих фахівців з маркетингу, здатних вирішувати комплексні проблеми з
організації та ведення маркетингової діяльності, формувати систему маркетингу ринкового
суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування, вирішувати
управлінські й науково-дослідні завдання.
3 – Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: маркетингова діяльність як форма взаємодії
(галузь знань – 07
суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та
«Управління та
соціальних інтересів.
адміністрування»,
Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним
спеціальність 075
економічним мисленням та відповідними компетентностями,
«Маркетинг»)
необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач
маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень
та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю
умов і вимог.

Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як
сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категорійний
апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні
передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних
сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності,
розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських
рішень у сфері маркетингу.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні
методи, професійні методики та технології, необхідні для
забезпечення ефективної маркетингової діяльності.
Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані
інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття
та імплементації маркетингових управлінських рішень.
Орієнтація освітньо- Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні наукові
дослідження в галузі маркетингу, враховує специфіку діяльності
професійної
підприємств
в
умовах
цифрової
економіки.
Практична
програми
зорієнтованість здобувача вищої освіти визначає професійну кар’єру,
спрямовану на формування аналітичних та організаційних навичок
для здійснення ефективної управлінської маркетингової діяльності.
Програма спрямована на оволодіння загальнонауковими та
Основний фокус
спеціальними
методами,
професійними
методиками
та
освітньотехнологіями, необхідними для забезпечення ефективного
професійної
управління маркетинговою системою та виконання завдань
програми
маркетингового спрямування.
Можливість навчання за програмами подвійних дипломів у закладах
Особливості
вищої освіти-партнерах за кордоном. Участь у програмах академічної
програми
мобільності (зокрема, Еразмус+). Проходження практик за кордоном.
Отримання знань на лекційних та практичних заняттях викладачів,
котрі пройшли науково-педагогічне стажування у закладах вищої
освіти-партнерах за кордоном.
Отримання фахових консультацій від представників органів
державного управління та місцевого самоврядування, роботодавців,
керівників підприємницьких структур шляхом участі у тренінгах та
зустрічах, які вони проводять.
Здійснення науково-дослідної діяльності шляхом участі у роботі
студентських наукових форумів, Міжнародних та Всеукраїнських
науково-практичних конференцій, студентських наукових гуртків.
Участь у міжнародних освітніх проєктах.
Отримання професійних знань англійською мовою під час вивчення
компонент ОПП від викладачів, які отримали сертифікати про рівень
володіння нею не нижче В2.
Участь
у
проєкті
розвитку
молодіжного
інноваційного
підприємництва на базі платформи FabLab TNTU (лабораторії
цифрового виробництва та прототипування світової мережі FabLab).
Вивчення іноземних мов (англійська, польська, французька, німецька)
на базі Центру іноземних мов університету (на комерційних засадах).
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Фахівець здатний виконувати такі професійні роботи за ДК003:2010:
Придатність до
працевлаштування 1233 Директор з маркетингу
Начальник відділу збуту (маркетингу)
1234 Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю)
2419.2 Консультант з маркетингу
1475 Менеджер (управитель) з маркетингу

2419.1 Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність
господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської
діяльності, раціоналізація виробництва)
Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність
господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
3429 Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)
2419.2 Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
Рекламіст
Економіст із збуту
1317 Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т.
ін.)
Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості,
рекламним і т.ін.)
1476.1 Менеджер (управитель) з реклами
1475.4 Менеджер (управитель) із збуту
3419 Організатор із збуту
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
Магістри з маркетингу можуть працювати:
 на підприємствах, фірмах, організаціях, установах
фінансового та нефінансового сектору економіки;
 у консалтингових та маркетингових установах;
 у вищих навчальних закладах;
 в органах державного управління;
 у міжнародних та недержавних організаціях й установах.

Подальше навчання Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні
вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі
післядипломної освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Студентоцентроване
навчання,
самонавчання,
проблемноВикладання та
орієнтоване навчання; проведення лекційних, практичних та
навчання
семінарських занять, консультацій; організація тренінгів, круглих
столів, наукових конференцій та семінарів; залучення студентів до
участі в проєктних роботах, конкурсах, олімпіадах та науководослідних заходах. Застосовуються елементи дуального навчання та
інноваційні технології електронного навчання. Проблемні,
інтерактивні, проєктні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі,
колективні та інтегративні технології навчання. Здобуття практичних
навичок забезпечується проходженням практик. Обов’язковим
елементом навчання є написання та захист кваліфікаційної роботи.
Оцінювання

Оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти в
університеті здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) системою,
національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»; «зараховано», «не зараховано») і Європейською
кредитною трансферно-накопичувальною системою (ECTS – «А»,
«B», «C», «D», «E», «FХ», «F»).
Види контролю: поточний, модульний, підсумковий, самоконтроль.
Можливий ректорський контроль.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, захист
курсових робіт, захист звітів з практик, ессе, презентації виконаних
завдань. Атестація у формі публічного захисту кваліфікаційної
роботи.

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності

Спеціальні (фахові)
компетентності
спеціальності

Результати
навчання

6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері маркетингу
в професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає
проведення
досліджень
та/або
здійснення
інновацій
та
характеризується невизначеністю умов і вимог.
ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК8. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати
знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів
маркетингу.
СК2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх
теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх
застосування.
СК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та
інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу.
СК4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом.
СК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності
ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та
прогнозування.
СК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління
маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації,
підрозділу, групи, мережі.
СК7. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію
ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням
міжфункціональних зв’язків.
СК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та
оцінювати результативність і ефективність її функціонування.
СК9. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та
прикладні дослідження у сфері маркетингу.
СК10. Здатність застосовувати основи педагогіки в освітньому
процесі у закладах вищої, фахової передвищої та професійнотехнічної освіти.
СК11. Здатність встановлювати критерії, за якими організація
визначає подальші напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати
відповідні стратегії та плани, спрямовані на забезпечення високого
рівня логістичного сервісу та якості в логістичних системах.
СК12. Здатність оцінювати, формувати та обирати оптимальну
логістичну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику,
оцінювати її ефективність.
7 – Програмні результати навчання
Р1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні
принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.
Р2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та
практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення
задач ринкового суб’єкта.
Р3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу,
аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних

Кадрове
забезпечення
Матеріальнотехнічне
забезпечення
Інформаційне та
навчально-

маркетингових рішень в умовах невизначеності.
Р4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з
урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації.
Р5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних
досліджень, маркетингових проєктів державною та іноземною
мовами.
Р6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності
ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проєкти
у сфері маркетингу та управляти ними.
Р7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу
ринкового суб’єкта.
Р8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході
вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових
дискусій у сфері маркетингу.
Р9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових
інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.
Р10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового
суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів,
підходів, методів, прийомів.
Р11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу
та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення
маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.
Р12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне
управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових
стратегій, проєктів і програм.
Р13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а
також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та
показники її оцінювання.
Р14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати
довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.
Р15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати
їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого
програмного забезпечення.
Р.16.
Вміти розробляти та викладати спеціальні навчальні
дисципліни у закладах вищої, фахової передвищої та професійнотехнічної освіти.
Р.17. Вміти здійснювати контроль загальних витрат упродовж
усього логістичного ланцюга та витрат на виконання визначених
логістичних функцій і операцій, оцінювати ефективність
використання логістичного потенціалу підприємства та показники
ефективності логістичних проєктів і програм.
Р.18. Вміння системно пов’язувати процеси закупівлі матеріальних
ресурсів із виробництвом та збутом готової продукції, складуванням
та транспортуванням, використовуючи принципи логістики.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Усі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньопрофесійної програми мають науковий ступінь і вчене звання та
підтверджений рівень наукової і професійної активності, що
відповідає вимогам ліцензійних умов.
Університет повністю забезпечує освітній процес необхідними і
доступними для здобувачів за даним рівнем вищої освіти
матеріальними та технічними ресурсами.
Використання системи електронного навчання ТНТУ ATutor;
матеріалів, розміщених в інституційному репозитарії університету

методичне
забезпечення

Національна
кредитна
мобільність

Міжнародна
кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої
освіти

ELARTU; електронного каталогу бібліотеки; навчальних матеріалів у
традиційній (паперовій) формі у приміщеннях бібліотеки
університету; вітчизняних та закордонних фахових періодичних
видань у друкованому та електронному доступі, у т.ч. до баз даних
англомовних періодичних наукових видань (зокрема, Scopus і Web of
Science); забезпечення доступу до Інтернет за допомогою Wi-Fi або
інших бездротових технологій в основних навчальних, лабораторних,
бібліотечних приміщеннях, гуртожитках; офіційного веб-сайту
університету та його структурних підрозділів; системи АСУ
«Університет» та авторських розробок професорсько-викладацького
складу.
9 – Академічна мобільність
Можливість переведення студентів з інших ЗВО України за
спеціальністю 075 «Маркетинг» з перезарахуванням дисциплін у
межах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи
(ECTS).
Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для
навчання та проведення досліджень в університетах та наукових
установах України.
Можливість навчатися за програмами подвійних дипломів у ЗВОпартнерах за кордоном, брати участь у програмі академічної
мобільності Еразмус+, проходити практики закордоном.
Навчання іноземних громадян проводиться на загальних умовах або
за індивідуальним графіком.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1. Перелік компонент ОПП
Код ОК

Компоненти освітньо-професійної
Кількість
Форма
(навчальні дисципліни, практики,
кредитів
підсумк.
кваліфікаційна робота)
контролю
1
2
3
4
Обов’язкові компоненти ОПП
Цикл дисциплін загальної підготовки
ОК 1 Етика професійної діяльності та основи
4,0
Залік
педагогіки
ОК 2 Методологія наукових досліджень в
4,0
Залік
маркетингу
Цикл дисциплін професійної підготовки
ОК 3 Дослідження ринку та розробка проєктів
4,0
Залік
(англійською мовою)
ОК 4 Логістичне обслуговування
4,0
Екзамен
ОК 5 Маркетинг інновацій
4,0
Екзамен
ОК 6 Маркетингове моделювання
4,0
Залік
ОК 7 Маркетинговий аналіз
4,0
Екзамен
ОК 8 Маркетинговий менеджмент
4,0
Екзамен
ОК 9 Рекламний менеджмент
4,0
Екзамен
ОК 10 Стратегічний маркетинг
4,0
Екзамен
ОК 11 Фахова
9,0
Диф. залік
ОК 12 Практика за темою кваліфікаційної роботи
7,5
Диф. залік
ОК 13 Кваліфікаційна робота магістра
9,0
Захист
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
65,5
24,5
Вибіркові компоненти
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
90,0
ПРОГРАМИ

* Вибіркові компоненти ОПП здобувачі вищої освіти обирають освітні компоненти із
запропонованого переліку за посиланням (Вкладка – Публічна інформація Вибіркові
дисципліни): https://dl.tntu.edu.ua/users/browse_selected.php?l=uk або у середовищі електронного
навчання ТНТУ ATutor (Вкладка – Вибіркові дисципліни): https://dl.tntu.edu.ua/login.php

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми

І СЕМЕСТР

ІІ СЕМЕСТР

ОК 2
Методологія
наукових досліджень
в маркетингу

ОК 1
Етика професійної
діяльності та основи
педагогіки

ОК 4
Логістичне
обслуговування

ОК 3
Дослідження ринку
та розробка проєктів

ОК 5
Маркетинг
інновацій

ОК 9
Рекламний
менеджмент

ОК 6
Маркетингове
моделювання

ОК 10
Стратегічний
маркетинг

ІІІ СЕМЕСТР

ВК
(16.5 кредитів
ECTS)

ОК 13
Кваліфікаційна
робота магістра

ОК 7
Маркетинговий
аналіз
ВК
(8 кредитів ECTS)
ОК 8
Маркетинговий
менеджмент

ОК 11
Фахова практика

Обов’язкові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки

ОК 12
Практика за темою
кваліфікаційної
роботи

Обов’язкові компоненти ОПП
Цикл професійної підготовки

Вибіркові компоненти ОПП

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здобувачів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» зі
спеціальності 075 «Маркетинг» проводиться у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито і публічно,
атестаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники
роботодавців та їх об’єднань.
Кваліфікаційна робота магістра передбачає розв’язання складного
спеціалізованого завдання або вирішення проблеми у сфері сучасного
маркетингу, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення
інновацій і характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Кваліфікаційна робота магістра не повинна містити академічного плагіату, у
тому числі некоректних текстових запозичень, фабрикації та фальсифікації.
Кваліфікаційна робота магістра має бути оприлюднена на офіційному сайті
університету, його підрозділу або розміщена в його репозитарії. Оприлюднення
кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом,
здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньо-професійної програми

ІНТ
ЗК 1
ЗК 2
ЗК 3
ЗК 4
ЗК 5
ЗК 6
ЗК 7
ЗК 8
СК 1
СК 2
СК 3
СК 4
СК 5
СК 6
СК 7
СК 8
СК 9
СК 10
СК 11
СК 12

ОК
1
●

ОК
2
●
●
●
●

ОК
3
●
●

●
●

●
●
●

ОК
4
●
●

●

●

●

●

●
●

ОК
5
●
●
●
●

ОК
6
●
●

ОК
7
●
●

●
●

●

●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●

●
●

ОК
10
●
●
●

ОК
11
●

ОК
12
●

●
●
●

●

●
●

ОК
9
●

●

●
●
●
●
●

ОК
8
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●

●

ОК
13
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●

●
●

●
●

●
●

ОК
12

ОК
13
●
●
●

●

●
●
●

●

●
●
●

5. Матриця забезпечення результатів навчання (Р)
відповідними компонентами освітньо-професійної програми
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6. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти
Вимоги щодо внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
регламентуються окремим положенням університету – Система управління
якістю (CУЯ). Стратегічне управління університетом (наказ №4/7-568 від
25.07.2016, https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=24).
Відповідно до рішення Органу сертифікації 31 серпня 2017 року
університет отримав сертифікати, які підтверджують відповідність системи
управління якістю вимогам міжнародного стандарту ІSO 9001:2015. Перші два
сертифікати українською та німецькою мовами видані німецьким
сертифікаційним органом «DQS GmbH», який входить в трійку лідерів серед
сертифікаційних органів у світі, що свідчить про міжнародне визнання якості
освітньої діяльності (сертифікат видано 31.08.2018, дійсний – до 30.08.2021,
http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000287/QM15_31400225_QM15_UK.pdf).
Ще один сертифікат єдиного міжнародного зразка IQNet (видано
31.08.2018, дійсний – до 30.08.2021, реєстраційний номер DE-31400225 QM15,
http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000287/IQNet_31400225_QM15_EN.pdf) виданий
міжнародною сертифікаційною мережею (зі штаб квартирою у м. Берн,
Швейцарія), що об’єднує 37 провідних органів з сертифікації в 34 країнах світу.
В університеті функціонує система забезпечення якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка
передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2)здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого
3) навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший
спосіб;
4)забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5)забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньопрофесійною програмою;
6)забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7)забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
8)забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів
вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням
університету оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої

освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством
із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям
щодо забезпечення якості вищої освіти.

7. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньопрофесійна програма
1. Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі
знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 075 Маркетинг.
Затверджений та введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від
10.07.2019
р.
№
960.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/11/2019-11-05-075-marketing-magistr.pdf
2. Закон «Про вищу освіту» // База даних «Законодавство України»/ВР
України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
3. Закон «Про освіту» // База даних «Законодавство України»/ВР України.
URL:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
4. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК
003:2010//
База
даних
«Законодавство
України»/ВР
України.
URL:http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
5. Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство
України»/ВР України. URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти» // База даних «Законодавство України»/ВР України.
URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти.
Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 (у
редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 №
1648) // URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii1648.pdf
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